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  العربي للعالم المحلية الهوية بين للتوفيق كمدخل " المعاصرة اإلقليمية العمارة "
 المستقبل لعمارة الحاكمة األطر وعولمة
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RECONCILING THE LOCAL IDENTITY OF THE ARAB WORLD AND 

THE GLOBALIZATION OF THE FUTURE 

ARCHITECTURE PARADIGMS 

 1إبراهيم،أحمد فتحي أحمد

 مقدمة

مع نهاية القرن العشرين وأوائل القرن الواحد والعشرين حدث تحول في المفاهيم الحاكمةة لععمةارع ىعةس مىةتوع العةالمي فنتي ةة 
لطبيعةة كمدةدر  بةري لعتدهور الذي طرأ ىعس البيئة العالميةة والةوىي بالمىةئولية الدوليةة ىةن ذلهتات هةا المفةاهيم المعماريةة  لةس ا

ىعس االحترام ىعةس المىةتوع المحيطةي والمحعةي والعةولميي وحةد دةاحل هةذا الفكةر تطةور  لكترونةي حةول العةالم  لةس  رفةة واحةدع 
وتفتةةرا الورحةةة البحأيةةة أن  ووىةةع  مكانةةاا االتدةةاالا الكونيةةة الىةةمعية والبدةةريةيوحد نةةتم ىةةن ذلةةه دورع معماريةةة بيئيةةة  ديةةدعي

يئةةي واالهتمةةام الكبيةةر بقاةةايا ىالميةةة مأةةل التغيةةر المنةةالي والحفةةام ىعةةس الطاحةةة واالىتمةةاد ىعةةس الطاحةةاا المت ةةددع ت تغعةةل الفكةةر الب
باإلاافة  لس ىيطرع التكنولو يا الرحمية العالميةة  ودلولهةا بشةكل حةوي  واىتعارع بعا األشكال البيئية التي ليس لها مدلول محعس ت

العولمةة فةي م ةال العمةارع ت وترا ةع االهتمةام بقاةايا ألةرع  ااأدع  لس  زيادع تةثأير – لس  نل  كل هذا  نبا   –في م ال العمارع 
والأقافاا المحعية مما نتم ىنه فقدان الهوية المحعية لععمارع فةي كأيةر مةن أنحةاع العةالمت ولادةة فةي حفام ىعس الهوية والطابع مأل ال

االهتمةةام  تطويةةع المفةةاهيم ال ديةدع فةةي العمةارع التةةي طرحتهةا العولمةةة مأةل حاةةايا كيفيةةدراىةةة   لةس ويهةد  البحةةث يالمنطقةة العربيةةة
الطاحةت واالىتفادع من التكنولو يا المعادرع في تثكيد وتطوير هويةة العمةارع المحعيةة ىةن طريةا  برازهةا فةي الحفام ىعس  توبالبيئة 

 Architectural  مةةةارع اإلحعيميةةةة المعادةةةرعالعبةةة    نمةةةاذد  ديةةةدع معادةةةرعت مةةةن لةةةيل فكةةةر حةةةاكم وىةةةطي يمكةةةن تىةةةميته

Regionalism  يمكنه  حداث التوازن بةين النمةرع العالميةة والمحعيةة ت ومحةاوال ال مةع بةين  ي ابيةاا الفكةر المعمةاري المعادةرت ت
ي العةالم العربةي بعةا حةاالا الدراىةة فة وأدالة وحيم العمارع العربية المحعيةي ولعودول  لةس هةذا الهةد  ىةيتناول البحةث بالتحعيةل

اإلنعةةزال ىةةن  مةةع ىةةدمالحفةةام ىعةةس لدودةةية المكةةان ت  ةمحققةة ةةد دةةيغة توافةةا بةةين العولمةةة والهويةةة المحعيةةة ت تأن  ااىةةتطاى
 ينةتهم البحةث ولعتحقةا مةن الفراةية المطروحةةي بنةا  البحةثالةذي يت العمةارع اإلحعيميةة المعادةرعت وهةذا هةو ات ةا  مىت داا الزمان
مةةةا المحةةةور الأةةةاني أبعةةةا المفةةةاهيم ذاا الدةةةعة بالدراىةةةت  وتحعيةةل األول يقةةةوم باىةةةتعراا ىعةةةس أةةيث محةةةاورالمةةنهم التحعيعةةةي 

ين تبة مأعةة تنةاول ىةدع أ المحةور الأالةثت وفيةه يةتمت أةم ألطر الحاكمة لعمارع المىتقبل  في هةذ  الةدورع المعماريةة ال ديةدعافيىتعرا 
يالمحعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلهويةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا وبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين ألطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر الحاكمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذ  ا توفيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا مكانيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ال
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